Welkom in de Parochie van de Heilige Nicolaas
Laat ik mij even voorstellen….
Mijn naam is Paweł Banaszak (‘Paweł’ is gewoon ‘Paul’ en mijn
achternaam, nou ja, die hoeft U niet meteen te onthouden). Ik kom
uit Polen. Na mijn middelbare technische school ben ik architectuur
gaan studeren. Maar na twee jaar, nog voordat ik afgestudeerd was,
besloot ik om priester te worden. Dat ik naar Nederland ben
gekomen om te werken en om hier mijn opleiding te volgen, was al
in 1999 op een internationale ontmoeting in Italië door loting bepaald. Dit lot kon toen
ook op 63 andere plekken over de hele wereld vallen. Voor wie gelooft bestaat er geen
toeval en ik kan U zeggen: ik heb sinds die tijd een bijzondere nabijheid en hulp van God
mogen ondervinden. En steun en leiding.
Binnen het opleidingstraject – de studie in het Groot Seminarie van het bisdom - heb ik ook
twee jaar een missiestage gelopen: één jaar in Israël en één jaar in Bonn (Duitsland) in een
parochie.
Ik behoor tot het gezelschap van Nieuwe Niedorp: de meesten van ons komen uit een
ander land, wij volgen de priesteropleiding in het bisdom en wij worden wereldheren ten
dienste van de parochies hier.
Qua spiritualiteit behouden wij een internationaal en missionair karakter.
Sinds ik in 2010 tot priester ben gewijd heb ik eerst kort in Den Helder en daarna twee en
een half jaar in Westerblokker gewerkt.
In 2013, met de toestemming van mgr. Punt, ben ik voor twee jaar in Zuid Afrika en voor
één jaar in Limburg gaan werken. Al die jaren hebben mij veel geholpen om dichtbij de
mensen te leren zijn. Hen bij weten te staan in alles wat ze doen, of meemaken. Ik hoop
hier bij jullie een goed vervolg aan te geven.
Ik heb het bij meerdere gelegenheden al gezegd: ik zie mijzelf niet als een ‘Poolse priester
in Nederland’ maar eerder als een ‘Nederlandse priester met een buitenlandse, toevallig
Poolse, afkomst’. Dan is mijn eerste zorg niet de Poolse katholieken hier maar gewone
parochianen, mensen van hier. Ik ben zeker dat ik van u veel hulp, welwillendheid en
geduld nodig zal hebben en dan vooral in de eerste periode. Zeker met mijn Nederlands,
met begrip van gebruiken en van eigen dynamiek van deze streek. Ik hoop op een goede
samenwerking: dat wij het avontuur van het kerkgebeuren en geloof met enthousiasme
samen aangaan.
Ik hoop jullie te mogen begroeten……
Met vriendelijke groeten,
Pawel Banaszak

